
ระเบียบวาระท่ี  5.1 

 

แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่  4/2558 

วันพฤหัสบดีที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุม  218  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

--------------------------------- 
 

1.  ชื่อเรื่อง ผลการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่     
 
2.  ผู้น าเสนอ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต         
 
3.  สรุปเรื่องและสาระส าคัญ 
  ตามท่ีมอบให้กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต  จัดส่งแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ขอความร่วมมือจากทุกคณะ/วิทยาลัย  กรอกและส่งกลับมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป
นั้น  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)           
 
4.  ประเด็นเสนอ  เพ่ือ   ทราบ   พิจารณา  แนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาในภาพรวม 

 
ประเด็น ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่  1  มีการด าเนินงานท าให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบหุรี่ตามกฎหมาย 
 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ (Steering 
committee) และคณะท างานขับเคลื่อนด้านตา่งๆ 
โดยก าหนดบทบาทหนา้ที่ให้ชัดเจนจัดระบบการท างาน 
และก าหนดการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

- มีอาจารย์ในสาขาวชิากายภาพบ าบัด  
เป็นคณะกรรมการอ านวยการในเครือข่ายวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี  
(สหเวชศาสตร์) 

1.2 มีการจัดท าระบบกลไกการบริหารจัดการและ
แผนปฏบิัติงานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ปลอดบุหร่ีอย่างต่อเนื่อง 

 

1.3 มีการก าหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม
การป้องกันผู้ไมสู่บบุหร่ี การรักษาผู้ติดบุหร่ีและแนว
ปฏิบัติทีช่ัดเจนในการลงโทษผูฝ้า่ฝืนกฎหมายนโยบาย
มหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีอย่างเปน็รูปธรรมโดย
ครอบคลุมทั้งบุคลากร นิสิตนักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

- มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ก าหนด
นโยบายการขับเคลื่อนเร่ืองการรณรงค์ผู้สูบบุหร่ี 
ก าหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหร่ี (วิทยาลัยนานาชาติ) 

1.4 มีการก าหนดพื้นที่เขตห้ามสบู และเขตสูบบุหร่ี 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

- การติดป้ายสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆ ของอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (สหเวชศาสตร์) 
- มีการติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคาร 
และจัดพื้นที่ส าหรับสูบบุหร่ี บริเวณด้านนอก
อาคาร คือ ด้านข้างอาคารและด้านหลังอาคาร
(ส านักคอมพิวเตอร์) 
- ห้ามบุคคลสบูบุหร่ีในที่ท างานกองกฎหมาย 
(กองกฎหมาย) 
- มีการก าหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหร่ีในอาคารเรียน 
(สาธารณสุขศาสตร์ , การจัดการและการ
ท่องเที่ยว) 
- วิทยาลัยฯ ด าเนนิการก าหนดบริเวณอาคาร 
ของวิทยาลัยเปน็เขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย 
(วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา) 

1.5 มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนนิงานบงัคับ
ใช้ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการออกบัตร
ประจ าตัวเจา้หน้าที ่

 

1.6 จัดระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  
(Fact Sheet) ด้านกฎหมายและนโยบายของ 
มหาวิทยาลยักับทุกคนและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
หรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและผู้ที่มาติดต่องาน 
จากภายนอกทุกคนที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 



2 
 

ประเด็น ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินการ 
 

องค์ประกอบที่  1  มีการด าเนินงานท าให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบหุรี่ตามกฎหมาย (ตอ่) 
 

1.7 ผู้ท าสญัญาเชา่พื้นที่ของมหาวิทยาลัย สญัญาการ 
เข้าพัก/สัญญาจา้งอาคารของมหาวิทยาลยัให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายพื้นที่ปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย 

- มีคณะกรรมการร้านค้าตรวจสอบการขาย
ผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ห้ามขายผลติภัณฑ์ยาสบูใน
วิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาต)ิ 
- มีก าหนดไว้ในสัญญาการให้เช่าพื้นที่  
(กองกฎหมาย) 
- ปฏิบัติตามกฎหมายคือห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสบู
ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวทิยาลัย 
(สาธารณสุขศาสตร์) 
- วิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้มีการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ  
โดยเด็ดขาด (วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญัญา) 
- ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการภายใน 
มหาวิทยาลยั ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายผลติภัณฑ์
ยาสูบภายในมหาวทิยาลัย (กองอาคารสถานที่) 
- สัญญาเชา่พื้นที่อยู่ในความดูแลของ 
กองกิจการนิสิต ห้ามจ าหนา่ยบหุร่ี  
(กองกิจการนิสิต) 

1.8 มีการจัดให้มีระบบกลไกก ากบัการด าเนินงาน
มหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

องค์ประกอบที่  2  ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 

2.1 ไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ของมหาวิทยาลยั - ห้ามร้านค้าในวิทยาลัยขายผลติภัณฑ์ยาสบู  
(วิทยาลัยนานาชาติ) 
- ไม่มีเนื่องจากในสถานทีท่ างานไม่มีร้านค้า
จ าหน่ายอาหารและอื่นๆ (กองกฎหมาย) 
- วิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้มีการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ  
โดยเด็ดขาด (วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญัญา) 
- ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสบูในพื้นที่ของ 
มหาวิทยาลยั (การจัดการและการท่องเที่ยว) 
- ตามประกาศให้เช่าพืน้ทีไ่ม่อนญุาตให้จ าหน่าย
บุหร่ี (กองกิจการนิสิต) 

 
 
 
 
 



3 
 

ประเด็น ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินการ 
 

องค์ประกอบที่  3  ห้ามการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในมหาวิทยาลัยขายผลิตภัณฑย์าสูบในพื้นที่รับผิดชอบ 
                       ของมหาวิทยาลัย 
 

3.1 ไม่รับเงินสนับสนนุทุกรูปแบบ ไม่จัดกิจกรรมให้ความ
ร่วมมือ และไม่รับของรางวัลต่างๆ หรือการส่งเสริม
สนับสนนุในรูปแบบอื่นๆ จากธรุกิจยาสูบ 

- ไม่รับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ  
(สาธารณสุขศาสตร์ , การจัดการและการ
ท่องเที่ยว) 

3.2 ห้ามมีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสบูทุกรูปแบบเผยแพร่ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัย 

- ไม่มีการอนุญาตให้ติดปา้ยโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบ (สาธารณสุขศาสตร์ , การจัดการและ 
การท่องเที่ยว) 
- ไม่มีการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู 
ในเขตความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ  
(วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา) 
- ด าเนินการควบคุมดูแล และตรวจตราพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย วา่มีการตดิป้ายโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์การจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ยาสบู 
ในเขตพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือไม่  
(กองอาคารสถานที)่ 

3.3 มีการจัดให้มีระบบกลไกเฝา้ระวงัธุรกิจยาสูบใน 
มหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

องค์ประกอบที่  4  การช่วยเลิกบุหรี ่
 

4.1 มีการส ารวจข้อมูลผู้สบูบุหร่ี ผู้รบับริการเลิกบุหร่ี  
และผู้ที่เลิกสบูบุหร่ีเป็นประจ า 

 

4.2 มีระบบบริการเพื่อช่วยเลิกบุหร่ี - จัดท าเอกสาร เรื่อง สมองและผลกระทบจาก 
ยาเสพติดของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญัญา (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญัญา) 

 

องค์ประกอบที่  5  การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัตติามกฎหมาย 
 

5.1 กิจกรรมเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลากร 
และนิสตินักศึกษา 

- กิจกรรมเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร  
บุคลากร และนิสิต โดยให้นิสิตจัดบอร์ดเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด (การจัดการและการท่องเที่ยว) 

5.2 การจัดกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (ผูสู้บบุหร่ี 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการสบูบุหร่ี) ที่มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามก าหนด และมีการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมในวัน/สัปดาห์งดบหุร่ีโลกในชุมชน
รอบๆ มหาวิทยาลยับูรพา (สหเวชศาสตร์) 
- มีการประชุมปรึกษากับสโมสรนิสิต เพื่อรณรงค์
ให้ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี โดยให้เพื่อนบอกเพื่อน 
(วิทยาลัยนานาชาติ) 
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในกิจกรรมของนิสิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 
 
 



4 
 

ประเด็น ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินการ 
 

องค์ประกอบที่  5  การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัตติามกฎหมาย (ต่อ) 
 

5.3 มีการติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ “มหาวิทยาลัยเปน็
เขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย” และติดสติ๊กเกอร์เขต
ปลอดบุหร่ีภายในอาคารส านักงาน รถยนต์ ของ
มหาวิทยาลยั และบริเวณอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครอบสุขภาพผู้ไม่สบู 
บุหร่ี 

- ติดสติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหร่ีในอาคาร 
(สาธารณสุขศาสตร์) 
- การติดป้ายสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆ ของอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (สหเวชศาสตร์) 
- มีการติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคาร 
(ส านักคอมพิวเตอร์) 
- มีการติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหร่ี ภายในอาคาร
ส านักงาน รถยนต์ของคณะ (การจัดการและ 
การท่องเที่ยว) 
- ด าเนินการติดป้ายข้อความ สติ๊กเกอร์ 
ประชาสัมพนัธ์ข้อความเขตปลอดบุหร่ีตาม
กฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจได้รบัโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยติดตามอาคารตา่งๆ ที่เห็นชัดเจน 
(กองอาคารสถานที)่ 
- มีการติดป้ายแจง้พื้นทีง่ดสบูบหุร่ีภายใน
ส านักงาน เพื่อก าหนดเปน็พื้นทีป่ลอดบุหร่ี  
(กองบริการการศึกษา) 
- มีการติดป้ายประกาศวา่เป็นพืน้ที่ห้ามสบูบุหร่ี 
(ศิลปกรรมศาสตร์) 
- มีการประชาสัมพนัธ์ห้ามสบูบหุร่ี โดยติด
สติ๊กเกอร์ภายในอาคารศูนย์จีนศึกษา 3 อาคาร 
(ศูนย์จีนศึกษา) 

 

องค์ประกอบที่  6  การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัตติามกฎหมาย 
 

6.1 มีระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการรองรับการพัฒนา
สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

 

6.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนส าหรับบคุลากร และนสิิต
นักศึกษาเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี 

 

6.3 การสอดแทรกความรู้หรือการจัดการเรียน การสอนให้
ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการควบคุมยาสูบในวิชาศึกษา
ทั่วไป/วิชาเฉพาะ 

- บูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนวชิา 
ฝึกปฏิบัติงานทางคลีนิกกายภาพบ าบัด 1-5 หรือ
รายวิชากายภาพบ าบัดชุมชน ในการให้ค าแนะน า
เบื้องต้นแก่ผู้บริโภคยาสูบ (สหเวชศาสตร์) 
- มีการสอดแทรกความรู้เรื่องพิษของบุหร่ี และ
การปฏิบัติตามกฎหมายในรายวชิาศึกษาทั่วไป  
ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหร่ี (วิทยาลัยนานาชาติ) 
- มีการสอดแทรกเนื้อหาในหลายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต (สาธารณสุข
ศาสตร์ , การจัดการและการท่องเที่ยว) 

 
 



5 
 

ประเด็น ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินการ 
 

องค์ประกอบที่  6  การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัตติามกฎหมาย (ต่อ) 
 

6.4 มีการสนับสนนุงานวิจัยที่เก่ียวกับการควบคุมยาสูบ 
และมีการน างานวิจัยนั้นไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

- สนับสนนุงานวิจัย เร่ือง การควบคุมการสูบบุหร่ี 
(วิทยาลัยนานาชาติ) 

รวมคะแนน   
 


